
  رملي فهيم/  أ  - زغدار احلق عبد/ د     الرتكية اخلارجية السياسة يف اجلديدة التوجهات

 

4102 ديسمرب –الرابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
42 

 :التوجهات اجلديدة يف السياسة اخلارجية الرتكية

 دراسة يف اجلذور النظرية والفكرية

 

 أ / فهيم رملي -  د/ عبد احلق زغدار

 قسم العلوم السياسية

 باتنة-احلاج خلضر جامعة 

 : ملخص

ومبجاي  زا ا العدالاة    ، شهدت تركياا واو ت يف دينامياات السياساة اخلارجياة وهلياتهاا      

ومااا نااف أ   ، والتنميااة رهاارت ماادارر وتنااورات  مااجية زااوت مااا نااف علاا  تركيااا أ  تفعلاا      

سياسااتها وكااذ كلااط ا جيمقااا مااو أفكااار و ظريااات مهندسااي   ، ومااا نااف أ  ت اا   ، تسااتمر فياا 

األماار الااذن  فنااا فياا  وتفهناانا  يف  ااذ  اوضالااة بااد ا بوااا    ااار عااام للسياسااة      ، اخلارجيااة

  وتاليا أ م النظريات اوفسرة للتوج  الرتكي اجلديد حنو اخلارج .، اخلارجية الرتكية

Abstract: 

Turkey witnessed shifts in the dynamics of foreign policy and its 

manifestations, and the advent of the AKP emerged perceptions and 

perceptions of active about what Turkey must do, and what should continue 

it, and what should change, and every so out of ideas and theories engineers 

its foreign policy, which we discussed in this article, starting with the 

development of a general framework of Turkish foreign policy, and, 

consequently, the most important theories that explain the new Turkish 

directed towards the outside . 

 : مضدمة

علاا   –أكفاار فرتاتهااا زضااورا  تمااهد تركيااا منااذ باادايات الضاار  احلااادن والعمااريو    

وتااف  سياسااتها اخلارجيااة قاادرا  ، خاامت تاراهااا اوعا اار –اوسااتويا القليمااي والاادولي 

األمار الاذن ياف     ، غ  مسبوق مو اوتابعة ألزداث ووو ت تبعا  علا  الراارة والد ماة    

ية باادور  الكااف  مااو التااحويمت وأزيا ااا التنبااحات الاات تنفااتت علاا  ازتمااا ت مسااتضبل         

وأ اابهب بااحرة تركياا  أكااادحبي وّااا   فاااي ا مرهسمتااا يف الدراسااات السياسااية ، متعاددة 

 احلديفة .
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احلكاام يف تركيااا  اىل  اعترِباار و ااوت زاا ا العدالااة والتنميااة  ، يف سااياق  ااذا ا  تمااام 

حيمااذ ممماات ا سااتمرارية والت ااي  يف  هااا السياسااة اخلارجيااة   ، مبفابااة منعاارج زاساام 

، ) يضرام  مبادأ اجلمهوريااة  الرتكياة التضليادن الضااأم أساسااا علا  مبااد  الانها الكمااالي       

اوعارو  بتوجهاتا     والَدو ِ ي اة   ، الن عة ال امزية ، الضومية، العلما ية، الفورة المعبية

 ال ربية .

 :  شكالية الدراسة

ومتتااز  اذ  السياساة يف اورزلاة     ، السياساة اخلارجياة الرتكياة مبرازاذ متعاددة     مرت 

بح هاااا أوسااا  ؛فاقاااا   كلاااط أ      –مضار اااة باورازاااذ الساااابضة   - اجلديااادة الااات  عيماااها  

الساالور اخلااارجي لرتكيااا زاليااا يرظهساار م اوجااة زاا ا العدالااة والتنميااة يف التوجهااات     

ويف  ااذا ، متفتهااة علاا  كااذ دوت العااا    وا تهاااج سياسااة خارجيااة ، بااا الماارق وال اارا 

 بيعاة التوجهاات اجلديادة    ال ار تحتي  ذ  الدراسة لتجيف عل  تساؤت جاو رن زاوت   

 . للسياسة اخلارجية الرتكية وخلفياتها النظرية والفكرية ؟؟

 : تتفرع عو الشكالية السابضة ّموعة مو األسئلة كالتالي: األسئلة الفرعية

 فيم تتمفذ أ م التوجهات اجلديدة للسياسة اخلارجية الرتكية ؟  -

ما  ي األسس النظرية الت تستند عليها التوجهات اجلديدة للسياساة اخلارجياة   -

 الرتكية ؟

 :  اختبار ّموعة مو الفرايات مرتبة كالتالياىل  تسع   ذ  الدراسة: الفرايات

الت اي  يف السياساة   اىل  تركياا أد  السالجية يف  اىل  و وت ز ا العدالة والتنمية-

 اخلارجية الرتكية .

الت   يف السياسة اخلارجية الرتكية يتاحرر مباد  مرادركات الضياادات السياساية      -

ويانعكس كلاط يف اونجيلضاات النظرياة والفكرياة لناوي وتنفياذ        ، حل ا العدالة والتنمياة 

 السياسة اخلارجية الرتكية .

علا   ، اعتباارات ِعلمي اة وأخار  عيملياة    اىل    الدراساة ترجا  أ مياة  اذ   : أ مية الدراسة

 :  النهو التالي
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   اوتنافت للدراساات وكاذا الكتاباات اوضدماة زاوت السياساة        : األ مية العلمية -

اىل  اخلارجياااة الرتكياااة يف عهاااد زااا ا العدالاااة والتنمياااة يمزااا  أ  غالبيتهاااا تمااا        

هّلب بماكذ وااات يف العاوا  الات     تحر ات توجهات السياسة اخلارجية اجلديدة والت 

أيااو متكنااب تركيااا مااو زااذ األزمااات القليميااة     -كمااا ساايحتي  زضااا  -تنمااي  ليهااا

لكاو ّقلماا  اد كتاباات و ساهامات أكادحبياة       ، غا  مباشار  أو  اوتعلضة بها بماكذ مباشار  

زوت اجلاذور الفكرياة والنظرياة للتوجهاات الرتكياة اجلديادة علا  اوساتو  اخلاارجي            

السلجية و عاادة  اىل  ن  ؛خر  سع  لتهليذ العمقة با و وت ز ا العدالة والتنميةمبع

 توجي  السياسة اخلارجية الرتكية .

الاات متااب   –وديااد عوامااذ الاات   وا سااتمرارية   اىل   هااد : األ ميااة العمليااة  -

 اذا  ، يف توجهات السياسة اخلارجياة الرتكياة وولياذ اادداتها     –الشارة  ليها سابضا 

 فضم عو  براز اونجيلضات الفكرية والنظرية للضيادة السياسية وأبعاد ا وتنوراتها .

سايتم فيا    احملاور األوت  ااوريو رأيسايا     اىل  سايتم تضسايم اوضالاة   : خجية الدراساة 

التعاارل لا ااار النظاارن واوفااا يمي للسياسااة اخلارجيااة بمااكذ عااام وكلااط عااو  ريااق  

لسياسة اخلارجية وكذا التفريق بينها وباا اوناجيلهات   اوفا يم اوضَدمة لاىل  التجيرق

فسايتم الرتكيا  فياا  علا  التح ايذ النظارن ألسااس      احملااور الفاا ي  أماا  ، اوتداخلاة معهاا  

"  كاااذ ماااواىل  التهاااو ت اجلديااادة يف السياساااة اخلارجياااة الرتكياااة وكلاااط باااالتجيرق 

ا  ظرياااة "  ظرياااة التهاااوت احلضاااارن " وكاااذا  ظرياااة " العماااق ا سااارتاتيجي " وأخااا       

وتحتي اخلامتة لتكو  فيها خم ة للمضالة ويف  فس الوقاب  جاباة   ، العفما ية اجلديدة "

 لاشكالية اوجيروزة .  

 : ال ار اوفا يمي للسياسة اخلارجية-احملور األوت

دراساة باوفاا يم اورتبجياة    أو  جر  التضليد اونهجي عل  التعريف يف بداية كاذ  ا   

لااذا ساايتم يف  ااذا احملااور تسااليى الضااو  علاا  ال ااار اوفااا يمي  ، دراساات باوواااوع اوااراد 

وكاذا التفرياق بينهاا وباا     ، والنظرن للسياسة اخلارجياة ماو خامت التعارل لتعريفهاا     

وأخاااا ا ، فالعمقااااات الدوليااااة ، األلفااااار اوتداخلااااة معهااااا سفلااااة يف السياسااااة الدوليااااة    

 الدبلوماسية.  
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حبكاااو ال كاااار باااح  السياساااة اخلارجياااة راااا رة    :مفهاااوم السياساااة اخلارجياااة-1

أل  التنر  يف اجملات الدولي يتجيلف وديد األ دا  والسالوكيات اومياكةلة يف   ، معضدة

 ااذا التعضيااد  ااتا عناا  غياااا اتفاااق عااو تعريااف ااادد        ، ّملااها للسياسااة اخلارجيااة  

ولياة بماكذ   وعلام العمقاات الد  ، للسياسة اخلارجية عند علما  علام السياساة بماكذ عاام    

هلذا  د تعادددا يف التعااريف اوضدماة هلاا وتفاوتاا يف  اوازي الرتكيا  فيهاا .  زا          ، خاص

يف كتاب  اووسوم بااا " كياف تنان  السياساة اخلارجياة "       kurt .Jكورت كلط  د أ  

السياسااة اخلارجيااة لدولااة مااو الاادوت واادد مساالكها هااا     يضاادم لنااا تعريفااا مفاااد  أ  "  

ال اية منها وضيق أفضذ الظارو  اومكناة للدولاة باالجيرق     ،   ها بر اما،  الدولة األخر

  .1" السلمية الت   تنذ زد احلرا

   اوااتمعو يف  ااذا التعريااف ياادرسر أ  تااة قنااور تعرتياا  وكلااط كو اا  يضتناار علاا     

  يعااد كااورت معناا   ااذا أ  ، جا ااف وازااد و ااو الجياارق الساالمية يف السياسااة اخلارجيااة  

الضناااوات الضتالياااة أداة ماااو أدوات السياساااة اخلارجياااة والواقااا  عكاااس كلاااط والماااوا د      

 .  3002التاراية كف ة ليس ؛خر ا التدخذ األمريكي يف العراق عام 

يضااادم لناااا تعريفاااا ؛خااار يركااا  فيااا  علااا        J.N.Rosenauج.روز اااو يف زاااا  اااد أ   

ساالجيوية عااو  ريااق التخجياايى قنااد     الساالوكيات  ااذ  األخاا ة الاات تضااوم بهااا  يااحة       

ولااذلط فهااو يعاار  السياسااة اخلارجيااة بضولاا  "  ، وضيااق غايااات وأ اادا  مسااجيرة ساالفا 

ت اي   أو  منها للعمذ يتبع  اومفلو  الرمسيو  للمجتما  الضاومي باوعي ماو أجاذ  قارار      

 . 2" موقف معا يف النسق الدولي بمكذ يتفق واأل دا  احملددة سلفا

التعرياااف الساااابق ساااليما ومتكاااامم لكاااو  اااذا الكااامم ّاِ اااف       للو لاااة األوىل يبااادو 

للنااواا كااو  أ  قضااية التخجياايى والعمااذ مااو أجااذ وضيااق أ اادا  مسااجيرة ساالفا يف   

السياساااة اخلارجياااة مساااحلة ماااف ة للكاااف  ماااو ال ماااول وا لتباااا    كلاااط أ  البيئاااة    

ماات  ات يف كااف  جا ااف وجااود اىل  الدوليااة تتمياا  بااالتجيور وتسااارع األزااداث فيهااا  ااذا 

كلاط  اىل  أااف ، مو األزيا  تكو  غ  مرأياة وغا  معروفاة لناناع السياساة اخلارجياة      

أ  عملياة الاتكهو باحمر ماا يف الواقا  الادولي يرعياد  أمارا  اعبا ماا بالاط باالتخجييى . يف             

 ذا األخ  الذن  امد السيد سليميتفق كف ا م  تعريف روز و الواق     تعريف ج. 

بر اما العمذ العلين الاذن اتاار  اومفلاو  الرمسياو       لسياسة اخلارجية بح ها "يرعرس   ا
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للوزدة الدولية مو با ّموعاة الباداأذ الا اّياة اوتازاة ماو أجاذ وضياق أ ادا          

. و ااذا التعريااف ينجياون علاا  أبعااد عدياادة يف السياسااة    3"  ااددة يف احملاايى اخلاارجي  

، واخلارجياة ، واهلدفياة ، وا ختيارياة ، والعلنياة ، والرمسية، الوازدية: اخلارجية مرميَفلة يف

فلئو كا  وجاود  اذ  األبعااد مرهسم اا يف السياساة اخلارجياة    أ  وضضهاا        ، والا اّية

 يبض  أمرا  عبا . 

يف كتاباا  اووسااوم بااا " السياسااة اخلارجيااة      Lippmaan.Walterوالاارت ليبمااا   أمااا 

الضاأد السياساي يف  دارة  مااا الدولاة اخلارجياة ماو زيا        أ مية اىل  األمريكية " يم 

والدارة اوتاوفرة علا    ، تحكيد  عل   ناد  وع مو التاواز  باا ا لتا ام اخلاارجي للدولاة     

واَوْضاااِدرية المزماااة يف اعتضااااد ، ماااد   ضاااذ  اااذا ا لتااا ام علااا  مساااتو  السااالور اخلاااارجي  

ذ ا أكااا بكااف  سااا حيتاااج  لياا   ااذا     ااو أ  تكااو   ااذ  اوضاادرة يف زالااة تنفياا   ، ليبمااا 

   .4ا لت ام

ها لاا  لعامااذ الساالوكيات واوهااارات يف  أو  اومزاا  زااوت  ااذا التعريااف  ااو   مالاا   

ويظهار   -سايما يف بعاد ا العساكرن     –وتركي   علا  عاماذ الضاوة    ، السياسة اخلارجية

 كلط مو خمت دعوت  أل  تكو  اوضدرة زات التنفيذ أكا بكف  مو زاجة ا لت ام . 

مجياااا   ااااور النماااااا " اىل زامااااد ربياااا كمااااا تنناااار  السياسااااة اخلارجيااااة عنااااد 

فنمااا اجلماعاة كوجاود    ، كهضيضة  ظامياة ، زت  ولو   تندر عو الدولة، اخلارجي

للهركاة اخلارجياة تنجياون وتنادرج واب      ، التعب ات الذاتية كناور فردياة  أو ، زضارن

 . 5الذن  جيلق علي  اسم السياسة اخلارجية " ،  ذا الباا الواس 

"  ظااام األ مااجية  : السياسااة اخلارجيااة علاا  أ هااا  مودلسااكي ويف  فااس السااياق يرعاار    

وِلحْقَلميِة أ مجيتها  بضاا للبيئاة   ، لت ي  سلوكات الدوت األخر ، الذن تجيور  اجملتمعات

 .  6"  اودخمت واوخرجات: ويف  ذا ال ار  نار منجيا مو األ مجية  ما، الدولية

غ  أ     حبكاو اعتباار كاذ  مااا خاارجي  او بالضارورة سياساة خارجياة زساف ماا            

 جا  يف التعريفا السابضا   فإ    يرتبى النماا اخلارجي بتهضيق األ دا  العاماة 

زد علا  كلاط أ  السياساة اخلارجياة       ، للدولة فإ     يرنين ف امو السياسة اخلارجية

األ ااادا  ، األدوار، تتضااامو األ ماااجية وزاااد ا ولكنهاااا تتضااامو أيضاااا كاااذ ماااو الاااااما  

 فضم عو غمول مفهوم األ مجية يف زد  كات  و عوبة وديد مركِو ات  . ، والسياسات
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معظاام التعاااريف اوضَدمااة للسياسااة اخلارجيااة        ال مااول والتناااقذ الااذن يكتنااف  

ااولااة اعتماااد تعريااف يسااتجيف ألغراااا  اونهجيااة      اىل  ياادف  اوهااتما بهااذا احلضااذ   

ويف  ااذا الساياق ساانحخذ  ، والعلمياة ب ياة  اااافة لبناة جدياادة حلضاذ السياسااة اخلارجياة     

السياسااة  ":  محلفاا  اووسااوم يفبوقااارة زسااا  بااالتعريف الااذن واااع  األسااتاك الاادكتور   

 ك يضاااوت " ، دراساااة يف عنا ااار التماااخيص وا ها اااات النظرياااة للتهلياااذ "   : اخلارجياااة

السياساااة اخلارجياااة تتمفااااذ أساساااا يف تلاااط األفعااااات وردود األفعاااات واووقاااف العلنيااااة       

والضمنية الت تنف وتنيغ ّموعة ماو األ ادا  واألولوياات والجارا ات الات توج ا        

، يف عمقاتهااا بالفواعااذ الدوليااة األخاار    أو  عضااها الاابعذ ساالور الاادوت يف عمقاتهااا بب  

 .  7"   جيمقا مو النسق الفكرن والعضاأدن الذن تحمو ب  

سااانضوم بدراساااة اوفاااا يم اوتداخلاااة  : اوفاااا يم اوتداخلاااة والسياساااة اخلارجياااة -2

، العمقاااااات الدولياااااة ، والسياساااااة اخلارجياااااة سفلاااااة يف كاااااذ ماااااو السياساااااة الدولياااااة     

 . الدبلوماسية

   التميياااا  بااااا السياسااااة الدوليااااة   : السياسااااة اخلارجيااااة والسياسااااة الدوليااااة  -أ

وديد  فالسياسة اخلارجياة  اي   اىل  والسياسة اخلارجية قد يبدو وااها يف غ  زاجة

والسياسااة الدوليااة يف مضاامو ها العااام تعااين ّمااوع اوباااد  ، امتاداد للسياسااة الداخليااة 

التفاعاذ الاذن   باد    بح هاا "   زاماد ربيا   كما يعرفها   يأو ، 8اورتبجية بالنماا الدولي

أ  حياادث الناادام والتمااابط اوتوقاا  والضاارورن  تيجااة  زتضااا  األ اادا  والضاارارات     

ساااا سااابق  ساااتنتا أ  السياساااة ، 9"  الااات تنااادر ماااو أكفااار ماااو وزااادة سياساااية وازااادة 

 اخلارجية ما  ي    عننر مو عنا ر السياسة الدولية . 

يرعتبير منجيلت العمقات الدولية زديفا : اخلارجية والعمقات الدوليةالسياسة -ا

النناف الفاا ي ماو    اىل  وترجا  أوىل بداياتا  كهضاذ معاريف أكاادحبي     ، مو زي  النمحة

وقااد ت تضااديم  ، وشاااع كااف ا بااا األكااادحبيا األوروباايا واألمااريكيا  ، الضاار  اوااااي

كمبام   ماو كلاط تعرياف    ، الدولياة العديد مو التعاريف خبنوص منجيلت العمقات 

زضااااذ مااااو زضااااوت اوواااااة يتمتاااا  بهااااا خبنو اااايت   الضاأااااذ بااااح  العمقااااات الدوليااااة " 

الاادوت عااا  أو  واسااتضمليت  و ااو زضااذ يتضاامو عمقااات متبادلااة هاارن مااا بااا الدولااة      

 . 10"  احلدود
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و كا مااا تفه نااانا  ااذا التعرياااف سااانجد أ  تااة جوا اااف قناااور تعرتياا  ماااو كلاااط أ      

قااات الدوليااة اليااوم   تااتم بااا الاادوت وزااد ا فضااى كلااط أ   نااار فواعااذ أخاار          العم

 كاونظمات الدولية الت هلا  فة قا و ية دولية .

علاام العمقااات  اىل  يف محلفاا  اووسااوم بااا " ماادخذ   امااد  اا  باادون  يف زااا  ااد أ   

تنماااي  عمقاااات باااا وزااادات بمااارية و اااي     الدولياااة " يعاااِر  العمقاااات الدولياااة بح هاااا "     

كلاط باح  الوزادات البمارية أ ارا  العمقاات الدولياة  اي         ، الدراسات السياسية بالاذات 

 . 11"  وزدات سياسية والت  ي يف عاونا احلدي  "الدوت الضومية

مااو خاامت مااا تضااد م سااابضا  نااذ للضااوت بااح  السياسااة اخلارجيااة جاا   مااو العمقااات       

و ذ  األخ ة تتضمو وليذ السياسة اخلارجية وكذا العمليات السياساة باا   ، الدولية

 ّموعة الوزدات السياسية يف النظام الدولي .  

يعياااادد منااااجيلت الدبلوماسااااية مااااو أكفاااار  :السياسااااة اخلارجيااااة والدبلوماسااااية-ج

 ك كاااااف ا ماااااا ياااااتم اساااااتخدام  اوناااااجيلهات امت اجاااااا وعمقاااااة بالسياساااااة اخلارجياااااة 

أماا معنا اا الفاين    ، مبعن  واس  تتضامو  ان  وتنفياذ السياساة اخلارجياة      الدبلوماسية

كمااا ، 12" عمليااة ا تنااات بااا احلكومااات "  –جااورج كينااا  كمااا جااا  يف تعريااف   -

، واحلكومااات، بح هااا النماااا الااذن حبارسا  رؤسااا  الاادوت تاو كا  يعر فهاا الكاتااف الروسااي  

وحيضااق ، واومف ليااات الدبلوماسااية ، اخلا ااةوالوفااود والبعفااات  ، و دارة المااحو  اخلارجيااة 

   . 13بوساأذ سلمية أ دا  وشحو  السياسة اخلارجية للدولة 

يتضاات مااو خاامت مااا ساابق أ  الدبلوماسااية جاا   مااو السياسااة اخلارجيااة وأ هااا أداة          

تنفياااذ هلاااذ  األخااا ة   معنااا   اااذا أ  السياساااة اخلارجياااة متِفاااذ اجلا اااف التماااريعي يف   

 ذ الدبلوماسية يف   ار التنفيذ .الدولة يف زا تدخ

 : اجلذور النظرية والفكرية اوفِسرة للسياسة اخلارجية الرتكية-احملور الفا ي

يوجااف النضاااش يف شااح  السياسااة اخلارجيااة الرتكيااة بضيااادة زاا ا العدالااة والتنميااة  

الاااذن كاااا  وزيااار اخلارجياااة يف الساااابق ورأااايس  )  أمحاااد داود أوغلاااورؤياااة اىل  التعااارل

الوزرا  اآل    وتيتيبد س  ظريات  السياسية األساسية بهاد  در  األساس النظرياة للسياساة     

والاات مااو خمهلااا حبكننااا فهاام ما يااة السياسااة اخلارجيااة األفضااذ  ، اخلارجيااة الرتكيااة

وياتم كلاط ماو خامت     ، وبعاذ قياادات احلا ا   أوغلاو  وفضاا أل روزاات   ، بالنسبة لرتكياا 
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الدراساااات الساااابضة  اااذا فضااام عاااو الكتاااف   أو  در األولياااةاونااااأو  اخلجياباااات السياساااية

وكذا بعاذ مضا تا  الات ت  مار ا يف عدياد ماو اجملامت        ألمحد داود أوغلو األساسية 

 تعاا  أساساية   ظرياات  رامث  ولا  يف  اذا اجملاات   ، والدوريات األكادحبية عا ربوع العاا  

 الدراسااااات عاااو  و  ترمجااااة   تضليااادا  أ اااايم ا تساااابا   لياااا  ينتساااف  تعااااب ا رؤيتااا   عاااو 

 و ظرياااة  ،  السااارتاتيجي العماااق و ظرياااة  ،  احلضاااارن التهاااوت  ظرياااة  :  و اااي،  األجنبياااة

  . اجلديدة  العفما ية

بدا أ  معظم قادة ز ا العدالة والتنمية   يتمتعو  :  ظرية التهوت احلضارن-1

واااها  أمحاد داود أوغلاو   مبا جعاذ تاحر    ، باخلاة الكافية يف ّات السياسة اخلارجية

لل ايااة يف بلااورة سياسااة تركيااا اخلارجيااة منااذ أ  بااات أكااا مستمااارن رأاايس الااوزرا        

وقاد  ات يف  قنااع  اا عي الضارار بتابين       ، للسياسة اخلارجية وفيما بعد وزيرا للخارجية

 أفكار  اخلا ة باخلناأص اونمودة للسياسة اخلارجية و ي   ها  الناراعات والو اوت  

و  تبااق  ااذ  األفكااار زبيسااة اوسااتو  الرمسااي للسياسااة      ، د أقناا  مااو التعاااو   زاااىل 

جا اف تحر  اا الكاب  يف    اىل   اذا ، فهسف باذ ت  مار ا يف الناهافة الو نياة والدولياة     

 .14السازة العربية

العاا   يف كتابا  "  أمحاد داود أوغلاو   وكا ب  ظرية التهاوت احلضاارن الات  ااغها     

مو أ م النظريات الت ترفِبب قناعاتا  الراساخة    " التهو ت احلضاريةالسممي يف مهف 

بضرورة مراعاة التواز  الدقيق با قوة األمر الواق  وقوة احلاق األ ايذ   فبهساف رؤيتا      

 ساااضوا مناااذ العاااا  يف ماااا نااارن أ  علااا  لواقااا  ومساااتضبذ العمقاااات الدولياااة ياااا و 

  هاياااة عاااو و ،  اللياالياااة-الرأمسالياااة ا تناااار عاااو تعاااب ا لااايس الساااوفيت ا وااااد

 - ينا ا   التهاوت   اذا  ومبوجاف ، اواد   واسا   زضاارن  ووت عو تعب  و منا  و التاريخ

 األوروبيااة اساارتداد   الضااارة وواااوت،   األمريكااي األ لسااي احلضااارن اوركاا  - تاادرنيا

  اذا  بناا   الباسايفيكي  اوركا   ؛سايا  وااوت  كماا  ا وااد األوروباي   خامت  ماو  أخر  مرة

 خامت  ماو  الساممي  العاا   حيااوت  كماا   ،  والياباا   واهلناد  النا بضيادة اجلديد احملور

 متاساط  علا   مرتكا ا  أيضاا  جديادا  زضااريا  ااورا  يبين أ  السممي الزيا  زركات

 يعتضاد  و او   ، الرؤياة تركياا و يارا  وباكساتا  ومنار       اذ   مو الضلف ويف  ،  للعا  رؤيت 

  لااي  ،  الناااعد السااممي احلضااارن احملااور عليهااا يرتكاا  الاات الناالبة النااواة  ااي  ااذ  أ 

   . 15 حبتلكها الت اهلاألة اوادية اووارد جا ف



  رملي فهيم/  أ  - زغدار احلق عبد/ د     الرتكية اخلارجية السياسة يف اجلديدة التوجهات

 

4102 ديسمرب –الرابع العددـــــــــــــــ  األكادميية للدراسات الباحث جملة  
50 

أ  اخللفيااة التارايااة لرتكيااا هعااذ السياسااة اخلارجيااة الرتكيااة       أوغلااو  ويعتااا 

 ظريااة "  ااراع احلضااارات " اىل  مرهسم ااة لاايس للمنجيضااة فضااى بااذ للعااا    فعناادما  نظاار 

 ر  أ  دو  مفذ تركيا حبكو أ  تادزذ افرتاااات  اذ  النظرياة     لنموأيذ  نتن تو  

كمااا أ هااا  ماا ة   ، كو هااا متلااط تاراااا كااب ا مااو ا  سااجام بااا  تلااف الفضافااات     

و اي  ، و ذ با عوا  رمرة  ي العا  ال ربي والعا  األرروكوكسي والعا  السممي

يتضت كلط ماو  ازياة أخار  ماو كو هاا عضاوا يف احلاف        ، افية بها مجيعاكات  لة رض

ولديها تراث العفما ية الت مجعب الفضافاات السياساية   ، وبلدا مسلما، الممات األ لسي

 –بالتنسايق ما   سابا يا     –ولعذ كلط ماا دفا  تركياا    ، وب مظلة كيا  سياسي وازد

ت أ اادافها " باوساااعدة علاا  مواجهااة   اامق مبااادرة " وااالف احلضااارات " الاات زاادداىل 

 . 16قو  ا ستضجياا والتضسيم والتجير  "

 تااريخ  ماو  الرا ناة  اورزلاة  فاإ   أوغلاو  داود ألمحاد  احلضاارن  التهاوت  لنظرياة  و بضا

كمااا متااب  – زضااارن اااورأو  مركاا  مااو أكفاار بااا منازعااة تمااهد الدوليااة العمقااات

 خضام  يف الساممي  العاا   زضاور  يحكاد  جديد و و عاوي  ظام باها  -الشارة  لي  

 يف ودخاذ  رمراا  الساممي  احملاور  منهاا  قجيا   مرازاذ  أرب  مو مسارا ويرسم  ،  اونازعة  ذ 

 اهلوياة  ودياد  مرزلاة  ورا يتهاا   ،  ا ساتعمارية  للن عاة  اخلضاوع  مرزلاة  أو  اا     الرابعة

 مرزلاة  ورالفتهاا   ،  ا ساتعمار  ماو  التهارر  راورات  قيام  لي العفما ية اخلمفة سضوا بعد

 مرزلاة  يساميها  ورابعتهاا   ،  عليهاا  اوت رباة  النخاف  سايجيرة و ا ساتعمار  بعاد  ما دولة  محة

 علا   سايجيرت  الات  الدو ياة  عضادة  ماو  تادرنيا  وختلن  السممي الذاتي الدرار هدد

 يف تركياا  خباروج  كلاط  علا   مفاا   ويضارا ،  ا ساتعمارية  احلضباة   باا   اوسلمة الذ نية

  ،  الاذات  علا   ا  كفاا   سياساة  ماو  الفما ينياات  منتناف  منذ أوزات تورجب الرأيس عهد

 يف التوجااا   هلاااذا اوتناااامي  والضباااوت  ،  الساااممي   السااارتاتيجي ايجيهاااا  عاااو والع لاااة

 خايى  باحوت  حبساط   اد   النضجياة   اذ    لاي  يناذ  وعنادما  الرتكياة  الداخلياة  السياسة

سانتجيرق هلاا    الات ، 17ا سارتاتيجي  العماق   ظرياة  و ي الفا ية الكا   ظريت  ب  ينسا

 يف النضجية اووالية .

شهدت السياسة الدولية ت  ات واساعة علا  أكفار    :  ظرية العمق ا سرتاتيجي-2

األمر الذن وا  تركيا أمام عاا   ، 3001سبتما  11وخبا ة بعد أزداث ، مو  عيد

سيما م  توجا  الو ياات اوتهادة    ، قبذ جديد  تلف بدرجة كب ة عما كا  علي  مو
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، وقيامها بااحلرا علا  ماا يسام  " الر ااا "     ، األمريكية وتابعة قضايا ا بكيفية مباشرة

 ااذ  البيئااة كا ااب مواتيااة لرتكيااا مااو أجااذ الاادخوت يف تفاااعمت أمنيااة و ساارتاتيجية      

أماا علا  اوساتو      ،تماارسر فيهاا  أو  وسياسية يف  تلف اوناا ق واألقااليم الات ترتياِخمهاا    

الااداخلي فضااد عرفاااب تركيااا فاااوز زاا ا العدالااة والتنمياااة يف ا  تخابااات الاوا ياااة يف       

وما  ازب  مو ت ي  يف منظوماة السياساة    3002وفوز  الفا ي يف جوا   3003 وفما 

 ذا األخا  الاذن واا    اارا  ظرياا ومعرفياا       أمحد داود أوغلو اخلارجية للدولة بضيادة 

واااب مرساااَم  " العماااق    18خلارجياااة الرتكياااة اتسااام باحلركياااة واجلاكبياااة    للسياساااة ا

الاذن خناص هلاا كتاباا     أمحاد داود أوغلاو    ساف  اازبها   - ا سرتاتيجي "   وتعين

أ   –"  موقااا  تركيااا ودور ااا يف السااازة الدولياااة   : العمااق ا ساارتاتيجي  حيمااذ عنااوا  "   

وتتجنااف ، الفاااعلاوكااذ ، تركيااا نااف أ  تضااف علاا  مسااافة وازاادة مااو كااذ الاادوت       

مباا نعلاها تبضا  داأماا علا  مساافة وازادة        ، احملاور القليمياة أو  الدخوت يف التهالفات

مباااا يساااا م يف  مح اااة قلاااق الفااااعلا القليمااايا والااادوليا  زا      ، ماااو كاااذ األ ااارا  

فإ  اوسافة الت تفنذ تركياا عاو الادوت    بضول  " أوغلو وعب ر عنها ، السياسات الرتكية

ورغم كلط فهناار  درار جدياد للجاذور التاراياة والفضافياة      ، ستبض  كما  ي األخر 

فهااذ  اوسااافة الفعليااة  ، ايجيهااا مبااا يماايد تنااورا ج رافيااا جدياادا   اىل  لرتكيااا  ساابة 

 واومكمت السابضة الت أعاقب ا دماج تركيا يف  ذ  اونا ق   يعد هلاا معنا  بالنسابة   

 . 19"   ن  السياسة اخلارجيةاىل 

الكاامم السااابق لاايس مااو قبيااذ اوبال ااة الضااوت بااح  تركيااا قااد اسااتجياعب    اىل  اسااتنادا

بسااارعة ومبرو اااة سياساااية  فتاااة أ  تعياااد  اااياغة أدوار اااا القليمياااة يف عاااا  ماااا بعاااد      

وشارعب ما    ، 20لتنبت  م ة و ذ با العاوا  الفمراة الساابضة الاذكر     3001سبتما 

سياسااتها علاا  حناو يتواكااف ماا  اوسااتجدات يف  بداياة العضااد احلااالي يف تجياوير رؤيتهااا و  

تورةاف  ، وباذلب جهاد ا لرساا   اذ  الرؤياة علا  أرااية  البة        ، الضر  احلادن والعمريو

وبالتاالي ياتعا علا  تركياا     ، 21فيها موروراتها التاراية واجل رافية التورياف األمفاذ   

، يااة وفع الااة ا لتاا ام مبباااد  جااد مهمااة زتاا  يتساان  هلااا تجيبيااق سياسااة خارجيااة  ناب     

 :  و ذ  اوباد  كما يلي

ففي وقب كا  المعبو  العااويو  وأوهلام الو ياات    : التوفيق با احلريات واألمو-

 3001ساابتما  11اوتهاادة األمريكيااة ي لبااو  ا عتبااارات األمنيااة علاا  مااا عاادا ا بعااد    
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مااو كا اب تركيااا البلااد الوزياد الااذن  اات يف التضادم علاا   ااعيد ال ام  السياسااي     

سيما ما تعلق مبجيالف األقليات الكردية والعلوية و او  ، دو  التفريى باوتجيلبات األمنية

و اي ) التوفياق باا احلرياات واألماو   اوضارباة       ، 22ما جعذ تركيا منوكجاا لبلادا  أخار    

الاااات زاولااااب الضيااااادة الرتكيااااة توريفهااااا لتاياااار موفضهااااا " اوتعاااارج " مااااو الفااااورات        

زيا  رأت أ ا  ناف    ، لت شهدتها عدد مو الدوت العربياة زاديفا  وا زتجاجات المعبية ا

 .23بذ أ  تتهضق ال ايتا  معا بالتوازن، أ  تتهضق احلرية عل  زساا األمو

 ااذ  : ااولااة زااذ اومااكمت العالضااة ماا  اجلاا ا  " سياسااة تنااف  اومااكمت "     -

لادخوت يف  اورة   وا، السياسة مو شح ها  خراج تركيا مو  ورة البلد احملااا باوماكمت  

و ااذا    وضااق فساايمنت السياسااة اخلارجيااة     ، البلااد كن العمقااات اجلياادة ماا  اجلمياا    

وهسد كلط يف عضاد عادة لضاا ات باا أ ارا       ، 24الرتكية قدرة استفناأية عل  اوناورة 

التماااورن لاادوت اجلااوار    جتماااع النااراع يف منااا ق عدياادة مااو العااا  ومفااات كلااط ا       

وكذا استضافة اوفاوااات ال ا  مباشارة باا     ، 3002ألمريكي عام العراقي قبيذ ال  و ا

ووسااااا تها يف اوفاواااااات بااااا أف ا سااااتا  ، ساااوريا و سااااراأيذ علاااا  مااااد  أرباااا  جاااو ت  

وسااعيها ل هااا  ا  ضسااام الفلسااجييين بااا زااركت    ، وباكسااتا  وبااا جورجيااا وروساايا  

 .301125فتت ومحا  يف مان 

ففي الظرو  الدولية اوتهركة : األبعاد واوسالط تباع سياسة خارجية متعددة -

احلالياة مااو غاا  اومكااو  تبااع سياسااة كات برعدااد وازااد وباد  مااو أ  تكااو  تركيااا مناادرا     

وماو  اذا   ، للمماكذ تكو  عل  العكس بلادا حلاذ اومااكذ وبلادا مباادرا لجيار  احللاوت       

التعاااا ي ماا  كاااذ   أن خيااار علااا  أ اا  بااديذ عاااو اآلخاار و     اىل  اونظااور   نااف النظااار  

   .26اخليارات يف الوقب  فس  عل  أ   تناقذ

و عاادة تعرياف دور تركياا علا  الساازة الدولياة   فلضاد        : أسلوا دبلوماسي جديد-

أما يف ، " تنذ با  رفابلد جسركا  التعريف الساأد يف اورزلة اوااية أ  تركيا " 

تجلا  كلاط ماو خامت اوباادرات      وي، " مركا   بلداورزلة اجلديدة عل  تركيا أ  تكو  " 

 الفعالة يف مجي  الفعاليات القليمية والدولية .

ومو رم العمذ مو أجذ ا  تضاات ماو السياساة اجلامادة     : الدبلوماسية اوتناغمة: -

و ااد  ، احلركااة الداأمااة والتوا ااذ ماا  كااذ بلاادا  العااا        اىل  والكمااو  الدبلوماسااي 
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العديد مو اونظمات الات  اي عضاو فيهاا وكاذا       تجيبيضات  ذا اوبدأ مو خمت أداأها يف

جا ااف مماااركتها يف الضماام الضاريااة    اىل  استضااافتها للمااحمترات والضماام الدوليااة  ااذا    

 .27والقليمية بذ وزت  الدولية

وقااد عكساااب تجيبيضااات  اااذ  اآللياااات يف ّااات السياساااة اخلارجيااة لرتكياااا تضاااديرا     

الدرار اجلدياد يف التعاا ي ما  الضضاايا     و اي واقعياة   ألمحد داود أوغلو للرؤية الفاقبة 

اخلمفيااة يف األقاااليم اوتارتااة لرتكيااا زياا   فتّكااب الرؤيااة اجلدياادة تضاادير عاادد مااو        

األ را  اوعنية باوساعي الرتكية  ذكر منهاا العاراق وساوريا و يارا  وروسايا وجورجياا       

 .28وأرمينيا

 ا سام  بهاذا  داود أمحد يسم ها   و  ) النظرية  ذ :  ظرية العفما ية اجلديدة-3

 معركاة   اميم  يف تض  أل  ها الداخلي  اوستو  عل  للجدت  رارة األكفر  ي  كتب  يف

 الات  اوعركاة  و اي ، والعلما ياة  السامم أو ، والت رياف  األ االة أو ، والتضلياد  احلدارة با

 اخلمفاة  و ل اا   اجلمهورياة  تحسايس  قباذ  ماا  مناذ   عيد مو أكفر عل  تركيا ختواها

 .1231 سنة

 أردوغاا   قباذ  الفما ينيات منتنف يف رهر  اجلديدة العفما ية) مفهوم أ  واحلضيضة

 اجملااات و فساااز ، التجديديااة سياساات  لو ااف أوزات تورجااوت الاارأيس فاارتة يف وأوغلااو

 أ  داود أمحااد وماانهم التيااار  ااذا أ نااار وياار . ملهورااة بدرجااة السااممي التيااار لنمااو 

 مااااي ماا  الضجييعااة سياسااةاىل  يعااود اوااااية احلضبااة خاامت تركيااا تراجاا  يف الساابف

 وايجيهاااا الكمالياااة اجلمهورياااة زااااار عاااو ا سااارتاتيجي وعمضهاااا العفما ياااة تركياااا

 علاا  األمااو وغلبااب، والسااممية العلما يااة بااا ا  ضسااام أيًضااا عمضااب والاات، القليمااي

 فمااذ  تاابا أ  بعااد وخا ااة ، الرتكيااة النخااف أوساااا يف  ويااة  أزمااة وأزاادرب، احلريااة

 أمساكوا  الات  السالجية   ارم  أعلا   ماو  اجملتما   عل  بالضوة جديدة  وية فرل يف العسكر

  .29بها

) اوعلااق السياسااي الرتكااي    ااو أوت مااو  جااا كي  شااا درا غاا  أ   نااار مااو يضااوت أ  

فماذ  اىل  وأ  مارَد  اذا التوجا  عاأاد    ، استعمذ منجيلت العفما ياة احلديفاة ) اجلديادة     

، التوجهااااات العلما يااااة الجيورا يااااة يف تسااااوية مساااااأذ السياسااااة اخلارجيااااة ماااا  ال اااارا    

واخلام  زاوت   ، والتسويف يف مساحلة ا ضامامها لاوااد األوروباي    ، كاوسحلة الضا ية
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ولااذلط كااا  ل امااا علاا  تركيااا أ  توجاا      ، الاادعم ال ربااي حلاا ا العمااات الكردسااتا ي   

جي جدياااد يت ساام بالعاوياااة ماااو خااامت  سياسااتها اخلارجياااة للبهااا  عااو فضاااا  اسااارتاتي  

المااراكة الساارتاتيجية ماا  أفريضيااا ونافسااة فر سااا الرافضااة   ضاامام تركيااا لاواااد  

، وماو خاامت الهاا  حنااو العاا  السااممي مورةفاة العامااذ التااراي والااديين     ، األوروباي 

، ذ الل اون وحنو الدوت واألقلياات الرتكياة يف الضاارة اآلسايوية مساتعملة يف كلاط العاما       

 .30وأخ ا البه  يف المراكة السرتاتيجية بينها وبا النا

   –ماو منظاور العفما ياة اجلديادة      -زكم ز ا العدالة والتنمياة   رذوتركيا يف 

اسااتعرال الضااوة اللينااة لرتكيااا    اىل  بااذ تسااع  ، تسااع  لبعاا  الماا وريااة العفما يااة   

، و ظام سياسي دحبضرا اي ، علما يةودولة ، وكحمة  سممية، كجسر با المرق وال را

وضياق العظماة   اىل  كما تساع  العفما ياة اجلديادة أيضاا    ، ية رأمساليةاقتنادوكضوة 

 والنفوك الرتكيا عا السياسة اخلارجية الرتكية .

فتلاااط ، وترجس ااادر  اااذ  الرؤياااة التهاااو ت احلا ااالة يف مااادركات النخباااة الرتكياااة      

قاد   –اخلارجياة مناذ  هاياة احلارا العاوياة الفا ياة        الت أدارت السياساة  –اووالية لل را 

غا  أ هاا تت سام بعادم الفضاة اوجيلضاة       ، زّلب اّلها خنبة أكفار تاديدنا واافظاة وو نياة    

هااا  ال اارا كمااا أ هااا تساايجير عليهااا   عااة  نابيااة  زا  اوااااي العفمااا ي لرتكيااا              

ي اوتنااااعد ودّاااا   فهااا ا العدالااااة والتنمياااة  اااات يف ا عتمااااد علاااا  الاااوعي الضااااوم    

   .31بالسمم الرتكي يف كٍذ وازد متماسط

 : خامتة

أ  دراسااة السياسااية اخلارجيااة الرتكيااة بتوجهاتهااا اجلدياادة    اىل  خنلااص يف األخاا  

وماو جهاة أخار  متفاذ فر اة      ، متفذ مدخم للنظر يف توج  تركيا حنو العا  مو جهة

وماو جهاة رالفاة متفاذ فر اة للنظار       ، لزمت النورة الواقعية اذ الذاكرة التاراية

 ااذ  األخاا ة الاات غي اارت ّاار     ، يف منجيلضااات السياسااة اخلارجيااة الرتكيااة اجلدياادة   

العمقااات اخلارجيااة لرتكيااا بفضااذ السياسااات اوتبعااة مااو قبااذ زكومااة زاا ا العدالااة        

فكا ب النتيجة  نابية يف ّملاها علا  عكاس الفارتات الساابضة الات شاهدت        ، والتنمية

 ا ياط عاو   ، وتذبذبا ماو جهاة أخار    ، السياسة اخلارجية لرتكيا ركودا مو جهةفيها 

 ظااارن عااادا مبااااد  الااانها الكماااالي والااات أ ساااي      أو  عااادم اساااتناد ا ألن أساااا  فكااارن  
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لعضااود عاادة جعلااب تركيااا بعياادة جاادا عااو مسااتو         -مااو قبااذ العسااكر   -توريفهااا 

  موزاتها كدولة مرك  وكضوة محررة .
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اماد  : ترمجاة ، موقا  تركياا ودور اا يف الساازة الدولياة     : العمق ا سارتاتيجي ، أمحد داود أوغلو-

 .613ص ، 3011، 3، امرك  اجل يرة للدراسات: الدوزة،  ارق عبد اجلليذو جابر رلجي
22

، اماااد عبااد العاااا ي ) ااااررا   : يف، السياساااة اخلارجياااة ..أسااس ومرتكااا ات ، الااديو امااد  اااور  -

ص ، 3010، 1، امركاا  اجل يارة للدراسااات : الدوزاة ، تركياا بااا واديات الااداخذ ور ا اات اخلااارج   

121  . 
23

مرجا   ، واو ت السياساة اخلارجياة الرتكياة يف عهاد زا ا العدالاة والتنمياة        ، امد عبد الضادر-

 . 122ص ، سابق
24

 . 612 -613ص ص ، مرج  سابق، داود أوغلو
25

مرجا   ، واو ت السياساة اخلارجياة الرتكياة يف عهاد زا ا العدالاة والتنمياة        ، امد عبد الضادر-

 . 110، ص سابق
26

 . 121ص ، مرج  سابق، السياسة اخلارجية ..أسس ومرتك ات، امد  ور الديو-
27

 . 616-611-611ص  -ص، مرج  سابق، داود أوغلو-
28

" سياسااة تركياااا اخلارجيااة زياااات الماارق األوساااى: بااا التجاكباااات اونااالهية     ، عبااد ار راقااادن  -

، 3010ديساما  ، 12العادد  ، دراساات  سارتاتيجية  ، " واوعيارية يف فرتة زكومة ز ا العدالاة والتنمياة  

 .  120ص 
29

الااادار : بااا وت، ا ها اااات اجلديااادة للسياساااة الرتكياااة: المااارقاىل  عاااودة تركياااا،  وفااذ ميماااات -

 .  11-11-12ص  –ص، 3010، الجيبعة األوىل، العربية للعلوم  اشرو 
30

" السياساة اخلارجياة الرتكياة المارق أوساجيية: احلالاة الفلساجيينية يف مرزلاة زكام          ، علي لكهذ-

 .  106، ص 3010، ديسما 12، العدد دراسات  سرتاتيجيةمحا  "، 
31

مرجا   ، اخلارجياة الرتكياة يف عهاد زا ا العدالاة والتنمياة      واو ت السياساة   ، امد عبد الضادر-

 .111-112ص ص، سابق

 


